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หมายเหตุ
เกีย่ วกับ Panduit
นับตั้งแต่ปี 1955 วัฒนธรรมแห่งความใฝ่ รู ้และความหลงใหลในการแก้ไข
ปั ญหาของ Panduit ได้พฒั นาการเชื่อมต่ออันมีค่าระหว่างความส�ำเร็ จในตลาด
กับเป้ าหมายทางธุรกิจของบริ ษทั ขึ้น Panduit สร้างโซลูชนั่ ที่ล้ ำ� สมัยด้านของ
วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้ า และโครงสร้างอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานส�ำหรับ
สภาพแวดล้อมทัว่ ทั้งองค์กร ตั้งแต่ศนู ย์รวบรวมข้อมูลไปจนถึงห้องสื่ อสาร
โทรคมนาคม รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ตลอดจนระบบในโรงงาน Panduit มี
ส�ำนักงานใหญ่อยูท่ ี่ทินลีย ์ พาร์ก รัฐอิลลินอยส์ และด�ำเนินงานอยูใ่ น 112
ประเทศทัว่ โลก ชื่อเสี ยงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วด้านคุณภาพและเทคโนโลยี
ชั้นน�ำของ Panduit ประกอบกับระบบนิเวศของคู่คา้ ที่มนั่ คงแข็งแรงจะช่วย
สนับสนุน ค�้ำจุน และสร้างเสริ มการเติบโตของธุรกิจในโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน
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ผลิตภัณฑ์
สายทองแดง
แจ็ค RJ45
เครื่ องมือเข้าสาย
แผงกระจายสาย
สายสัญญาณ พร้อมหัวต่อ RJ45
แผ่นปิ ดผนัง
สายใยแก้วน�ำแสง
กล่องเข้าสายไยแก้วน�ำแสง
สายพร้อมหัวต่อใยแก้วน�ำแสง
แร็ ค
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสายเคเบิล
การติดตั้ง
ขั้นตอนการเข้าสายแจ็ค Category 6
ขั้นตอนการเข้าสายแจ็ค Category 5e
เคล็ดลับทางเทคนิค
การจัดการสายเคเบิล
แผงกระจายสายแบบมุม
อุปกรณ์ลอ็ ค-อิน (ล็อคหัวตัวผู)้
อุปกรณ์บล็อกเอาต์ (ปิ ดรู ตวั เมีย)
รหัสสี
ฉลากแบบหมุนได้
แร็ คเฟรมเปิ ด
เส้นทางเดินสายเคเบิล
การจัดการรัศมีการงอสายเคเบิล
การลดเสี ยงรบกวน
การลดแรงตึงสาย
ข้ อมูลด้ านเทคนิค
มาตรฐานประสิ ทธิภาพสายทองแดง
มาตรฐานการส่ งผ่านข้อมูลสายทองแดง
รู ปแบบการเดินสายขั้วต่อ RJ45
ขนาดและโครงสร้างสายทองแดง
ข้อตกลงเกี่ยวกับสี ของสายไฟเบอร์ออปติก
ข้อตกลงเกี่ยวกับสี ของขั้วต่อ & อะแดปเตอร์สายไฟเบอร์ออปติก
www.panduit.com
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สายทองแดง

หมายเลขชิ้นส่ วน
NUC6C04BU-C
NUC5C04BU-C

ค�ำอธิบาย

, สาย U/UTP, 24 AWG, CM, 305 ม.
Category 5e, สาย U/UTP, CM, 305 ม.
Category 6

สี

สี น้ ำ� เงิน
สี น้ ำ� เงิน

NUC6C04BU-C

แจ็ค RJ45

• ได้รับการทดสอบประสิ ทธิภาพ 100% และ
QC Number เพื่อให้สามารถติดตามได้ใน
อนาคต
• เสี ยบเข้าและออกจากช่องเปิ ด Keystone เพื่อ
การเคลื่อนย้าย เพิ่ม และเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย

NUC5C04BU-C

หมายเลขชิ้นส่ วน
NK6TMBU
NK5E88MBUY

• การติดฉลากรู ปแบบสาย T568A และ T568B

ค�ำอธิบาย
แจ็ค RJ45 UTP.
Category 5e, แจ็ค RJ45 UTP.
Category 6,

เครื่ องมือเข้าสาย
NK6TMBU

CJT-X

หมายเลขชิ้นส่ วน
CJT-X

NK5E88MBUY

CGJT
CJAST
CWST

CGJT

ค�ำอธิบาย
เครื่ องมือเข้าสายส�ำหรับแจ็คลีดเฟรม Category 5e.
เครื่ องมือเข้าสายส�ำหรับแจ็ค Category 6.
เครื่ องมือปอกเปลือกสายทองแดง.
เครื่ องมือตัดตัวน�ำสายทองแดง.

แผงกระจายสาย
NKFP24Y

NKFP48Y

หมายเลขชิ้นส่ วน
NKFP24Y
NKFP48Y

NKFPA48

NKFPA24
NKFPA48
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NKFPA24

ค�ำอธิบาย
แผงกระจายสายโมดูลาร์ 24 พอร์ต, 1 RU.
แผงกระจายสายโมดูลาร์ 48 พอร์ต, 2 RU.
แผงกระจายสายโมดูลาร์แบบมุม 24 พอร์ต, 1 RU.
แผงกระจายสายโมดูลาร์แบบมุม 48 พอร์ต, 2 RU.

สี
สี น้ ำ� เงิน
สี น้ ำ� เงิน

สายสั ญญาณ RJ45 UTP พร้ อมหัวต่ อ

• ได้รับการทดสอบประสิ ทธิภาพ 100%
• มีสีและความยาวต่าง ๆ ให้เลือกเพื่อความยืดหยุน่ ในการออกแบบ

หมายเลขชิ้นส่ วน
NK6PC*MBUY
NK5EPC*MBUY

ค�ำอธิบาย
Category 6, สายสัญญาณ UTP, 3 เมตร.
Category 5e,

สี
สี น้ ำ� เงิน
สี น้ ำ� เงิน

สายสัญญาณ UTP, 3 เมตร.

NK6PC3MBUY

• ความยาวที่มีจำ� หน่าย: 1, 2, 3, 5 หรื อ 10 เมตร.

แผ่ นปิ ดผนัง
NK5EPC3MBUY

NK1FIWY

หมายเลขชิ้นส่ วน
NK1FIWY
NK2FIWY
NKBMIW-X
NKBMBL-X

NK2FIWY

NKBMIW-X

ค�ำอธิบาย
แผ่นปิ ดผนังแบบเรี ยบ 1 โมดูล.
แผ่นปิ ดผนังแบบเรี ยบ 2 โมดูล.
โมดูลว่าง, 10 แพค.
โมดูลว่าง, 10 แพค.

สี
ขาวนวล
ขาวนวล
ขาวนวล
สี ดำ�

สายใยแก้ วน�ำแสง - ในอาคาร/นอกอาคาร
• ให้การติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูงและง่ายใน
การใช้ งานส�ำหรับเสาอากาศส่ งผ่านและในท่อ
และทางเข้าโรงงาน

หมายเลขชิ้นส่ วน

FLKLX06

FLKLX12

FLKL906

FLKL912

• ให้การเชื่อมต่อภาคสนามที่ง่าย และหุม้ ด้วย
เส้นใยอะรามิดป้ องกันน�้ำ ความแข็งแรงสูง

ค�ำอธิบาย
สาย All-dielectric ที่มีไFiber tight Buffer, 6 ไฟเบอร์ OM3
มัลติโหมด LSZH.
สาย All-dielectric ที่มีไFiber tight Buffer 12 ไฟเบอร์ OM3
มัลติโหมด LSZH.
สาย All-dielectric ที่มีไFiber tight Buffer 6 ไฟเบอร์ OS2
ซิงเกิลโหมด LSZH.
สาย All-dielectric ที่มีไFiber tight Buffer 12 ไฟเบอร์ OS2
ซิงเกิลโหมด LSZH.

ความยาว
(เมตร)
1000

1000

1000

1000

www.panduit.com
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กล่ องเข้ าสายใยแก้ วน�ำแสง
หมายเลขชิ้นส่ วน

NKFD1W12AQDSC

NKFD1W12AQDSC
NKFD1W24AQDLC

NKFD1W12BUDSCZ

NKFD1W24AQDLC

NKFD1W24BUDLCZ

FOSMF
FSC24

NKFD1W12BUDSCZ

สายพร้ อมหัวต่ อใยแก้ วน�ำแสง
หมายเลขชิ้นส่ วน
NKFPX2ELLLSM***

NKFPX23RSSSM003

NKFPX2ELLSSM***

NKFPX23LSSSM***

NKFPX23L22SM***

NKFPX2ELLLSM003

NKFP92ELLLSM***

NKFP92ELLSSM***

NKFP923LSSSM***

NKFPX1BN1NNM001

ค�ำอธิบาย
ลิ้นชักไฟเบอร์แบบพรี โหลดพร้อม 12 SC ดูเพล็กซ์อะแดปเตอร์
ส�ำหรับ 50/125µm (OM3/OM4) มัลติโหมดไฟเบอร์.
ลิ้นชักไฟเบอร์แบบพรี โหลดพร้อม 24 LC ดูเพล็กซ์อะแดปเตอร์
ส�ำหรับ 50/125µm (OM3/OM4) มัลติโหมดไฟเบอร์.
ลิ้นชักไฟเบอร์แบบพรี โหลดพร้อม 12 SC ดูเพล็กซ์อะแดปเตอร์
ส�ำหรับ 9/125µm (OS1/OS2) ซิงเกิ้ลโหมดไฟเบอร์.
ลิ้นชักไฟเบอร์แบบพรี โหลดพร้อม 24 LC ดูเพล็กซ์อะแดปเตอร์
ส�ำหรับ 9/125µm (OS1/OS2) ซิงเกิ้ลโหมดไฟเบอร์.
โมดูลเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติกที่ยดึ และป้ องกันข้อต่อฟิ วชัน่ ได้
ถึง 24 ตัว.
ชิปประกบไฟเบอร์ที่ใส่ และป้ องกันข้อต่อฟิ วชัน่ ได้ถึง 24 ตัว.

NKFP923L22SM***

ค�ำอธิบาย
สายสัญญาณ OM3 LC ดูเพล็กซ์เป็ น LC ดูเพล็กซ์, ระดับ LSZH,
แจ็คเก็ต 1.6 มม.
สายสัญญาณ OM3 LC ดูเพล็กซ์เป็ น SC ดูเพล็กซ์, ระดับ LSZH,
แจ็คเก็ต 1.6 มม.
สายสัญญาณ OM3 SC ดูเพล็กซ์เป็ น SC ดูเพล็กซ์, ระดับ LSZH,
แจ็คเก็ต 3 มม.
สายสัญญาณ OM3 ST ดูเพล็กซ์เป็ น ST ดูเพล็กซ์, ระดับ LSZH,
แจ็คเก็ต 3 มม.
สายสัญญาณ OS2 LC ดูเพล็กซ์เป็ น LC ดูเพล็กซ์, ระดับ LSZH,
แจ็คเก็ต 1.6 มม.
สายสัญญาณ OS2 LC ดูเพล็กซ์เป็ น SC ดูเพล็กซ์, ระดับ LSZH,
แจ็คเก็ต 1.6 มม.
สายสัญญาณ OS2 SC ดูเพล็กซ์เป็ น SC ดูเพล็กซ์, ระดับ LSZH,
แจ็คเก็ต 3 มม.
สายสัญญาณ OS2 ST ดูเพล็กซ์เป็ น ST ดูเพล็กซ์, ระดับ LSZH,
แจ็คเก็ต 3 มม.

*** ความยาวที่มีจำ� หน่าย: 1, 2, 3, 5, 10 เมตร ตัวอย่าง: 001 = 1 เมตร.

สายพร้ อมหัวต่ อใยแก้ วน�ำแสงฝั่งเดียว
NKFPX1BN3NNM001

หมายเลขชิ้นส่ วน
NKFPX1BN1NNM001
NKFPX1BN2NNM001
NKFPX1BN3NNM001
NKFP91BN1NNM001

NKFPX1BN2NNM001

NKFP91BN2NNM001
NKFP91BN3NNM001
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ค�ำอธิบาย
OM3 LC พิกเทลที่มีFiber tight buffer 900um, 1 เมตร.
OM3 SC พิกเทลที่มีFiber tight buffer 900um, 1 เมตร.
OM3 ST พิกเทลที่มีFiber tight buffer 900um, 1 เมตร.
OS2 LC พิกเทลที่มีFiber tight buffer 900um, 1 เมตร.
OS2 SC พิกเทลที่มีFiber tight buffer 900um, 1 เมตร.
OS2 ST พิกเทลที่มีFiber tight buffer 900um, 1 เมตร.

การจัดการแร็คและสายเคเบิล
แร็ค
หมายเลขชิ้นส่ วน
R2P

ค�ำอธิบาย
แร็ ค 2 เสา, 45 RU, พร้อมรางรู น็อตเกลียว.
R2P

ตัวจัดการสายเคเบิล
WMPSE
WMP1E
WMPFSE
WMPF1E
WMPVHC45E

ตัวจัดการสายเคเบิลแนวนอน PatchLink , ด้านหน้าและด้านหลัง, 1 RU.
ตัวจัดการสายเคเบิลแนวนอน PatchLink , ด้านหน้าและด้านหลัง, 2 RU.
ตัวจัดการสายเคเบิลแนวนอน PatchLink , เฉพาะด้านหน้า, 1 RU.
ตัวจัดการสายเคเบิลแนวนอน PatchLink , เฉพาะด้านหน้า, 2 RU.
ตัวจัดการสายเคเบิลแนวตั้ง NetRunner , ด้านหน้า & ด้านหลัง, 45RU.
™
™
™

WMPSE

™

™

WMPFSE

PSL-LCAB

FLCCLIW-X

PSL-DCJB-BL

PSL-DCJB

PSL-DCPLRX

PSL-DCPLS

PSL-LCAB
FLCCLIW-X
PSL-DCJB-BL

PSL-DCJB-BU
PSL-DCJB

PSL-DCPLRX

PSL-DCPLS

PSL-DCJB-BU

อุปกรณ์อะแดปเตอร์บล็อกเอาต์ LC ดูเพล็กซ์, อุปกรณ์สิบชิ้น (สี ฟ้า) และเครื่ องมือถอด
หนึ่งชิ้น (สี ดำ� ).
อุปกรณ์ปลัก๊ ล็อค-อิน LC แพตช์, อุปกรณ์สิบชิ้น และเครื่ องมือถอดหนึ่งชิ้น.
อุปกรณ์แจ็คโมดูลบล็อกเอาต์, บล็อกเอาต์สิบชิ้น (สีดำ� ) และเครื่ องมือถอดหนึ่งชิ้น (สีดำ� ).
อุปกรณ์แจ็คโมดูลบล็อกเอาต์, บล็อกเอาต์สิบชิ้น (สี น้ ำ� เงิน) และเครื่ องมือถอดหนึ่งชิ้น
(สี ดำ� ).
อุปกรณ์แจ็คโมดูลบล็อกเอาต์, บล็อกเอาต์สิบชิน้ (สีแดง) และเครื่ องมือถอดหนึ่งชิน้ (สีดำ� ).
อุปกรณ์ปลัก๊ ล็อค-อินรี เซส RJ45, อุปกรณ์สิบชิ้น (สี แดง) และเครื่ องมือการติดตั้ง /
เครื่ องมือถอดหนึ่งชิ้น (สี ดำ� ).
อุปกรณ์ปลัก๊ ล็อค-อินซูเปอร์รีเซส RJ45, อุปกรณ์สิบชิ้น (สี แดง) และเครื่ องมือการติดตั้ง
/ เครื่ องมือถอดหนึ่งชิ้น (สี ดำ� ).

www.panduit.com
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ขั้นตอนการเข้ าสายแจ็ค Category 6
หมายเลขชิ้นส่ วน: NK6TM

ขั้นตอนการเข้ าสายแจ็ค Category 6

หมายเลขชิ้นส่ วน: NK120G

ล�ำดับการเดินสาย
{ไม่ได้สดั ส่ วน}

ปฏิบตั ติ ามล�ำดับเพือ่ ทีส่ ายจะซ้อนกัน
อย่างเหมาะสมในขั้นถัดไป

ตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวน�ำยึด
ในสล็อต อย่างแน่นหนาก่อน
ทีจ่ ะตัดให้พอดีกบั ฝา

สายสี น้ ำ� เงิน/สี ขาวควรซ้อน
กัน และขนานกับสายสีเขียว
ดังแสดงในภาพ

ด้านบน

อย่างอสายเคเบิล!
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รักษาให้สายเคเบิลตรงอยูเ่ สมอ
ตรวจดูวา่ มองเห็นตัวน�ำ และยึด
อยูใ่ นต�ำแหน่ง

หมายเหตุ: การงอสายเคเบิลอาจท�ำให้ตวั น�ำหลุดออก
และการเข้าสายล้มเหลวได้

INSTALLATION
INSTRUCTIONS
ขั�นตอนการติ
ดตั�ง

© Panduit Corp. 2016

NK120G

การถอดฝาทีป� ลาย

TERMINATION CAP REMOVAL

1

3

2

4

5

การติดตั�ง / การถอดแจ็คโมดูล

JACK MODULE INSTALLATION / REMOVAL

ถอดออก
REMOVE

ติINSTALL
ดตั�ง

Depress
latch ล
กดสลั
กบนโมดู
on module

2
3

2
1

ลําดับการเดินสาย

Wiring Sequences
1. For speciﬁed performance, follow ANSI/NECA/BICSI-568-2006
installation guidelines.
Plenum rated 22-24 AWG solid or
2. Jack modules can terminate PVC or
Pin #’s
conductor
diameter ranging
stranded
IWC
cable
with
insulated
1. เพื�อให้ได้ประสิ ทธิภาพที�ระบุ ปฏิบตั ิตามแนวทางการติดoutside
ตั�ง ANSI/NECA/BICSI-568-2006
1
8
0.035 inch (0.88mm) and 0.048 inch (1.2mm).
T568A
2.3.แจ็between
ค
โมดู
ล
สามารถเข้
า
สาย
PVC หรื อ Plenum ระดับ 22-24 AWG โซลิด หรื อสาย IWC
Jack Modules may be re-terminated a minimum of 10 times.
consult Panduit Technical
�มีเส้นผ่านศูand
นย์กperformance
ลางภายนอกของตัinform
วนําation,
ที�หุม้ ฉนวนระหว่
าง 0.035 นิ�ว (0.88 มม.) ถึง 0.048 นิ�ว (1.2 มม.)
4.ตีเกลี
Forยวที
technical
3. แจ็Support.
คโมดูลสามารถเข้าสายใหม่ได้อย่างตํ�า 10 ครั�ง

หมายเหตุ:

พิน #

Panduit
4.As
สําหรั
บข้อall
มูลทางเทคนิ
และประสิ ทธิภาพthe
ติดต่following
อฝ่ ายสนับสนุ
นทางเทคนิคของ
with
Wiring คAccessories,
statements
apply:

1. Never install communications wiring
during
a lightning
in wet
locations
unlessstorm.
the jack is
2. Never install communications
wiring
use in wet
locations.
ons wiring or terminals unless the
speciﬁcally designed for
touch
uninsulated
1.3.ห้าNever
มติดตั�งสายสื
� อสารระหว่
างเกิดฟ้communicati
าผ่า
communication
wiring.
communication line has beenmodifying
at the network
2.4.ห้าUse
มติดตัcaution
�ซ� ึงเปี ยกdisconnected
ถ้าแจ็คไม่ได้ออกแบบมาสํ
าหรับใช้ใinterface.
นสถานที�เปี ยกโดยเฉพาะ
� งสายสื� อสารในสถานที
when installing or

เช่ นเดียวกับอุปกรณ์ สายไฟทั�งหมด ให้ ปฏิบัตติ ามคําแนะนําเหล่ านี:�

3. ห้ามสัมผัสสายสื� อสารหรื อขั�วต่อที�ไม่มีฉนวนหุม้ ถ้าสายการสื� อสารไม่ได้ถกู ตัดการเชื�อมต่อจากอินเตอร์เฟซเครื อข่าย
4. ใช้ความระมัดระวังในการติดตั�ง หรื อดัดแปลงสายสื� อสาร

สี น� าํ ตาล
สี ขาว/สี น� าํ ตาล
สี สม้
สี ขาว/สี น� าํ เงิน
สี น� าํ เงิน
สี ขาว/สี สม้
สี เขียว

ด้านล่าง
ด้านบน

Notes:

www.panduit.com
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ขั้นตอนการเข้ าสายแจ็ค Category 5e
CONTRACTOR GRADE

ขั�นตอนการเข้ าสายแจ็ค

© Panduit Corp. 2014

NK178C

2

1

มม.

ปอกเปลือกสายเคเบิล 3" (76.2 มม.) และคลายเกลียวคู่

ยืดตัวนําให้ตรง และจัดเรี ยงสายตามลําดับสี อย่างเหมาะสม

3

4

ตัดตัวนําเป็ นมุม และเสี ยบเข้าไปในฝา

ดึงตัวนําจนกระทัง� เปลือกด้านนอกอยูด่ า้ นในฝา งอขึ�น 90°

5

6

กดฝาลงตรง ๆ บนหัวต่อจนกระทัง� คลิกเข้าตําแหน่ง

ตัดแต่งตัวนําให้พอดีกบั ฝา โดยใช้เครื� องมือตัดสาย (CWST)
หมายเหตุ: เปลือกสายเคเบิลอยูด่ า้ นในที�ครอบ

7A

7B

ออกแรงกดฝาจนกระทัง� คลิกอีกครั�ง ฝาต้องพอดีบนหัวต่อ

ใช้เครื� องมือบีบ (7A) หรื อคีมปากขยายมาตรฐาน (7B)

ขั�นตอนการถอดฝาทีป� ลาย
1

2

--- FOR USE IN KEYSTONE STYLE OUTLETS AND PATCH PANELS ONLY --ผลักไปข้างหน้าและลงด้
านล่างบนสลักที�ปลายของที�นาํ ทาง
สอดไขควงเข้าไปข้างใต้ฝาเพื�อแยกออกจากหัวต่อ
จนกระทัง� ฝาหลุดออกมา

---ใช้ ในเต้ ารับสไตล์ KEYSTONE และแผงกระจายสายเท่ านั�น--10
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
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NK178C

NK588/5E88ซีSERIES
WIRING SEQUENCES
--- ลํ---าดัCATEGORY
บการเดินสาย5/5ENK588/5E88
รีส์ CATEGORY
5/5E --- ---

แผนผังการเดิ
WIRING
นสาย DIAGRAM

ตํ“Category
าแหน่ งสายทีใ� ช้ ร5/5E”
หัสสี ของแจ็
คโมดูลสไตล์Style
Keystone
"Category
5/5E"Color-Coded Wire Positions
Keystone
Jack
Modules

Part Numbers
หมายเลขชิ
�นส่ วน

NK588/NK5E88

หน้าModular
สัมผัสโมดูPlug
ลาร์ปลัก� หน้าสัInsulation
มผัสการแทนที�
Displacement
แบบหุ
ม้ ฉนวน
Contacts
Contacts

T568A, ISDN
2
1
3
5
4
6
8
7

T568B, AT&T 258A, WECO

สี เขีGREEN
ยว
สี ขWHITE/GREEN
าว/สี เขียว
สี ขWHITE/ORANGE
าว/สี สม้
สี ขWHITE/BLUE
าว/สี น� าํ เงิน
สี นBLUE
� าํ เงิน
สี สORANGE
ม้
สี นBROWN
� าํ ตาล
สี ขWHITE/BROWN
าว/สี น� าํ ตาล

R3
T3
T2
T1
R1
R2
R4
T4

2
1
3
5
4
6
8
7

สี สORANGE
ม้
สี ขWHITE/ORANGE
าว/สี สม้
สี ขWHITE/GREEN
าว/สี เขียว
สี ขWHITE/BLUE
าว/สี น� าํ เงิน
สี นBLUE
� าํ เงิน
สี เGREEN
ขียว
สี นBROWN
� าํ ตาล
สี ขWHITE/BROWN
าว/สี น� าํ ตาล

R2
T2
T3
T1
R1
R3
R4
T4

Refer
catalog
for a listing
of color-coded
NetKey
Style Jack Modules.
ดูแคตาล็
อกสํtoาหรั
บรายการของแจ็
คโมดูลสไตล์
NetKey Keystone
ทีใ� ช้ รหัKeystone
สสี

--- KEYSTONE STYLE PANEL OPENING REQUIREMENTS ---

--- ข้ อกําหนดของช่ องเปิ ดแผงสไตล์ KEYSTONE ---

.76"–.77" (19.43mm)

PANEL OPENING
ข้อกําหนดของช่
องเปิ ดแผง REQUIREMENTS
SERIES
KEYSTONEKEYSTONE
ซีรีส์
ความหนาแผง:
Panel(.048"-.058")
Thickness: (.048"-.058")

.58"–.59" (14.86mm)

หมายเหตุ:

1. เพือ� ให้ได้ประสิ ทธิภาพตามที�ระบุ ให้ปฏิบตั ิตามแนวทางการติดตั�ง TIA/EIA 568A และใช้สายเคเบิลเกลียวคู่ประเภทที�เทียบเท่าหรื อสูงกว่า
2. แจ็คโมดูลสไตล์ Keystone สามารถเข้าสาย PVC หรื อ Plenum ระดับ 22-24 AWG โซลิด หรื อสาย IWC
ตีเกลียวที�มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวนําที�หุม้ ฉนวนมากที�สุด 0.048 นิ�ว (1.2 มม.)
3. แจ็คโมดูลสไตล์ Keystone สามารถเข้าสายใหม่ได้อย่างตํ�า 10 ครั�ง
4. สําหรับข้อมูลทางเทคนิค และประสิ ทธิภาพ ให้ดูแคตาล็อก หรื อติดต่อฝ่ ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Panduit

เช่นเดียวกับอุปกรณ์สายไฟทั�งหมด ให้ปฏิบตั ิตามข้อความเหล่านี�:

1. ห้ามติดตั�งสายสื� อสารระหว่างเกิดฟ้ าผ่า
2. ห้ามติดตั�งสายสื� อสารในสถานที�ซ� ึงเปี ยก ถ้าแจ็คไม่ได้ออกแบบมาสําหรับใช้ในสถานที�เปี ยกโดยเฉพาะ
3. ห้ามสัมผัสสายสื� อสารหรื อขั�วต่อที�ไม่มีฉนวนหุม้ ถ้าสายการสื� อสารไม่ได้ถกู ตัดการเชื�อมต่อจากอินเตอร์เฟซเครื อข่าย
4. ใช้ความระมัดระวังในการติดตั�ง หรื อดัดแปลงสายสื� อสาร

www.panduit.com
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การจัดระเบียบสายเคเบิลด้ วยตัวจัดการสายเคเบิล
ก่ อน

ก่อน

สายสัญญาณที่ไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ท�ำให้เกิดความยุง่ เหยิง และขัดขวางการเพิ่มพอร์ต
และท�ำให้การเปลี่ยนแปลงท�ำได้ยากและใช้เวลามาก.

หลัง

การติดตั้งตัวจัดการสายเคเบิลระหว่างแผงกระจายสาย และสวิตช์ ท�ำให้การเดินสายสัญญาณ
เป็ นระเบียบ และลดแรงดึงบนขั้วต่อสายสัญญาณ.

การจัดระเบียบสายเคเบิลโดยใช้ แผงกระจายสายแบบมุม
ก่ อน

ก่อน

แผงกระจายสายแบบเรี ยบจ�ำเป็ นต้องมีการติดตั้งตัวจัดการสายเคเบิลไว้ดา้ นบน และด้านล่าง ซึ่ง
กินพื้นที่แร็ ค.

หลัง

แผงกระจายสายแบบมุมประหยัดพื้นที่แร็ ค และเพิ่มความหนาแน่นในการกระจายสาย โดยลด
ความจ�ำเป็ นในการใช้ตวั จัดการสายเคเบิลแนวนอนระหว่างแผงกระจายสาย สายสัญญาณถูก
ร้อยเข้าที่ดา้ นซ้ายและขวาของแร็ คเข้าไปในตัวจัดการแนวตั้งความจุสูง นอกจากนี้ ดีไซน์แบบ
มุมยังท�ำให้การเข้าถึงพอร์ตต่าง ๆ ง่ายขึ้น และลดความเค้นบนขั้วต่อสายสัญญาณด้วย.

12
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ยึดสายสั ญญาณด้ วยอุปกรณ์ ปลัก๊ ล็อค-อิน RJ45
ก่ อน

ก่อน

สายสัญญาณสามารถหลุดโดยไม่ต้ งั ใจ ซึ่งท�ำให้บริ การหรื อผูใ้ ช้ที่สำ� คัญหยุดชะงัก.

หลัง

โดยการติดอุปกรณ์ลอ็ คอินเข้ากับปลัก๊ RJ45 บนสายสัญญาณ สามารถป้ องกันสายหลุดโดยไม่
ได้ต้ งั ใจได้.

การปิ ดกั้นการเข้ าถึงพอร์ ต RJ45
ก่ อน

ก่อน

พอร์ตที่ไม่ได้ใช้บนสวิตช์ หรื อแผงกระจายสายเปิ ดอยู่ ซึ่งใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึงได.

หลัง

ใช้อุปกรณ์บล็อกเอาต์เสี ยบเข้ามาในพอร์ต เพื่อป้ องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต จ�ำเป็ น
ต้องใช้กญ
ุ แจเพื่อน�ำอุปกรณ์บล็อกเอาต์ออก.

www.panduit.com
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ความหลากหลายของสี
ก่ อน

ก่อน

ถ้าใช้เพียงสี เดียว การระบุสายเคเบิลหรื อพอร์ตที่ถกู ต้องจะยากขึ้น.

หลัง

รหัสสี ของพอร์ตแผงกระจายสัญญาณ และสายสัญญาณ ท�ำให้การระบุสายระหว่างการเพิม่ และ
การเปลี่ยนแปลงท�ำได้ง่ายขึ้น สี สามารถถูกใช้เพื่อระบุวา่ เป็ นบริ การเสี ยงและข้อมูล, VLAN
หรื อระบุผใู ้ ช้.

การระบุสายเคเบิลโดยใช้ ฉลาก Turn Tell
ก่ อน

ก่อน

ข้อมูลบนฉลากสายเคเบิลชนิดที่ใช้กาวติด บางครั้งก็อ่านยาก ขึ้นอยูก่ บั ต�ำแหน่งและการจัด
วางสายเคเบิล ยิง่ กว่านั้น การบิดสายเคเบิลเพื่ออ่านฉลาก ยังมีโอกาสที่จะส่ งผลกระทบต่อ
สมรรถนะการท�ำงานของสายเคเบิลด้วย.

หลัง

ฉลาก Turn tell สามารถหมุนหรื อเลื่อนไปตามสายเคเบิลได้ง่าย ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลฉลากได้
ง่าย.

14
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ลดพืน้ ทีโ่ ดยใช้ แร็คเฟรมเปิ ด
ก่ อน

ก่อน

บ่อยครั้งตูท้ ี่ใช้สำ� หรับกระจายสายไม่กว้างพอที่จะบรรจุจำ� นวนสายเคเบิลและสายสัญญาณที่มี
มากมายได้ ตูใ้ ช้พ้ืนที่บนพื้นมาก เนื่องจากความลึก และผูต้ ิดตั้งสายเคเบิลมีการเข้าถึงที่จำ� กัด.

หลัง

แร็ คเฟรมเปิ ดที่ติดตั้งตัวจัดการแนวตั้งความจุสูง และแผงกระจายสายแบบมุม มีโซลูชนั่ การเดิน
สายที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดโดยใช้พ้ืนที่เล็กที่สุด แร็ คเฟรมเปิ ดประหยัดพื้นที่ในห้องสื่ อสาร
โทรคมนาคม และอนุญาตให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นส�ำหรับการกระจายสาย และการติดตั้งสายเคเบิล.

เส้ นทางเดินสายเคเบิล
ก่ อน

ก่อน

สายทองแดงและไฟเบอร์ออปติกติดตั้งโดยไม่มีเส้นทางเดินสายที่เหมาะสม อาจเกิดความเสี ย
หายและหยุดชะงัก และประสิ ทธิภาพอาจลดลง.

หลัง

เส้นทางเดินสายของสายทองแดงและไฟเบอร์ออปติก พร้อมอุปกรณ์ควบคุมรัศมีการงอ ช่วยให้
มัน่ ใจถึงสมรรถนะที่สมบูรณ์ของสายเคเบิล และท�ำให้การติดตั้งง่ายขึ้น.

www.panduit.com
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การจัดการรัศมีการงอสายเคเบิล
ก่ อน

ก่อน

สายเคเบิลที่เดินผ่านรู ในแร็ คโลหะ และการเจาะผ่านผนังอาจเกิดความเสี ยหายจากขอบที่คม.

หลัง

เมื่อเดินสายเคเบิลระหว่างแร็ ค วิธีปฏิบตั ิที่ดีกค็ ือใช้ตวั จัดการสายเคเบิลแนวตั้ง เพื่อป้ องกันไม่
ให้สายเสี ยหายเนื่องจากขอบที่คม.

เมือ่ เดินสายเคเบิลระหว่ างแร็ค วิธีปฏิบัตทิ ดี่ กี ค็ อื ใช้ ตวั จัดการสาย
เคเบิลแนวตั้ง เพือ่ ป้ องกันไม่ ให้ สายเสี ยหายเนื่องจากขอบทีค่ มก่ อน

ก่อน

สายเคเบิลที่ไม่มีตวั ช่วยรับน�้ำหนักที่ดา้ นหลังของแผงกระจายสายท�ำให้เกิดความเครี ยดที่ปลายข
องสายเคเบิลไปยังแจ็ค RJ45 ซึ่งอาจส่ งผลกระทบกับสมรรถนะการท�ำงานของเครื อข่าย.

ด้ านหลัง

การใช้ตวั จัดสายด้านหลังด้านหลังของแผงกระจายสาย ช่วยลดแรงดึงดยตรงที่เกิดกับการเข้า
สาย นอกจากนี้ ยังช่วยให้การจัดระเบียบสายเคเบิลง่ายขึ้น ท�ำให้ได้ลกั ษณะที่เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย.
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ข้ อมูลด้ านเทคนิค

มาตรฐานประสิ ทธิภาพสายทองแดง
ประสิ ทธิภาพสาย
ทองแดง

ความถี่
มาตรฐาน ISO
มาตรฐาน TIA

~0.1MHz

~1MHz

คลาส A

คลาส B

มาตรฐานการส่ งผ่ านข้ อมูล
การสื่ อสาร

~10MHz

~100MHz

~250MHz

~500MHz

คลาส C

คลาส D

คลาส E

คลาส EA

Category 3

Category 5e

Category 6

Category 6A

การส่ งผ่ านข้ อมูล

100Mbps

100BASE-T

~600MHz

คลาส F

สายเคเบิล

Category 5

1Gbps

1000BASE-T

Category 5e

10Gbps

10G BASE-T

Category 6A

ขั้วต่ อ RJ45

ดูจากด้านหน้าของแจ็ค RJ45

สายเคเบิลเกลียวคู่
ขนาดสายเคเบิล

เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวน�ำทองแดงอาจแสดงโดยใช้ระบบ AWG (หน่วยวัดขนาดลวดตัวน�ำไฟฟ้ าของ
อเมริ กา) ยิง่ ตัวเลขมาก เส้นผ่านศูนย์กลางตัวน�ำก็จะยิง่ เล็ก.
หมายเลข AWG

เส้ นผ่ านศูนย์ กลางตัวน�ำ (มม.)

19
22
23
24
26
28

0.91
0.64
0.57
0.51
0.41
0.32

โครงสร้ างตัวน�ำ

ตัวน�ำสายเดีย่ ว
ส่ วนใหญ่ใช้สำ� หรับสายเคเบิลแนวนอน เช่น ระหว่างแผงกระจายสาย
• ประสิ ทธิภาพการรับส่ งข้อมูลดีที่ความถี่สูง
• ไม่จำ� เป็ นต้องมีการเข้า สายที่ซบั ซ้อน
• ราคาถูกกว่าตัวน�ำตีเกลียว
ตัวน�ำตีเกลียว
ส่ วนใหญ่ใช้ในระบบสายของแร็ ค เช่น สายสัญญาณ
• งอง่ายกว่าตัวน�ำสายเดี่ยว
• อายุการใช้งานนานกว่าตัวน�ำสายเดี่ยว
• การถักท�ำให้มีโอกาสที่จะ เกิดความเสี ยหายน้อยกว่า

www.panduit.com
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รหัสสี ข้วั ต่ อและอะแดปเตอร์ ไฟเบอร์

มาตรฐาน TIA-568-C.3 ระบุรหัสสี สำ� หรับขั้วต่อและอะแดปเตอร์ไฟเบอร์ ถ้าการเข้ารหัสสี ไม่ถกู ใช้
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ อุปกรณ์ลดแรงดึงข้อต่อ และตัวยึด อะแดปเตอร์ควรระบุดว้ ยสี ต่อไปนี้.
ชนิดสายเคเบิล ชนิดขั้วต่ อ / อะแดปเตอร์
OM1
OM2
OM3
OS2
OS2

สี

มัลติโหมด 62.5μm
มัลติโหมด 50μm, มาตรฐาน
มัลติโหมด 50μm, เลเซอร์ ออปติไมซ์
ซิงเกิลโหมด
ซิงเกิลโหมด (มุม)

สี น้ ำ� ตาลอ่อน
สี ดำ�
สี ฟ้า
สี น้ ำ� เงิน
สี เขียว

ชนิดขั้วต่ อไฟเบอร์
ขั้วต่ อ

SC

LC

ST

MTP/MPO

ขั้วต่อที่มีการ
ยึดแน่น ที่มีระบบ
การล็อคพิเศษ¬ที่
ใช้เฉพาะในสภาพ
แวดล้อมที่มีการ
สัน่

ขั้วต่อชนิดความ
หนาแน่นสูงที่
มีการเข้าสาย
ไฟเบอร์หลาย
เส้นในขั้วต่อเดียว
ขั้วต่อนี้ใช้ใน
การท�ำงาน เช่น
40G-SR4 และ

รู ปร่ าง
หมายเหตุ ขั้วต่อที่ใช้ทว่ั ไป ขั้วต่อขนาดเล็ก
ส�ำหรับการ ใช้
งานระดับองค์กร
เวอร์ชนั่ APC มัก
จะถูกน�ำมาใช้
เพื่อเชื่อมต่อผูใ้ ห้
บริ การการสื่ อสาร
โทรคมนาคม

ที่มีการใช้อย่าง
กว้างขวาง
มาก ซึ่งรองรับ
การใช้งาน
ที่มีความหนา
แน่น สูง

100G-SR10
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รหัสสี เปลือกสายใยแก้ วน�ำแสง

โดยทัว่ ไป สี เปลือกของสายใยแก้วน�ำแสงมีการระบุโดยชนิดของใยแก้วน�ำแสง และมักจะ
เป็ นไปตามข้อก�ำหนดสี ดา้ นล่างเสมอ ทั้งสายเคเบิลมัลติโหมดและซิงเกิลโหมดที่ได้รับการ
ออกแบบส�ำหรับใช้นอกอาคาร โดยทัว่ ไปจะมีเปลือกสี ดำ� เพื่อป้ องกันสายเคเบิลไม่ให้เกิดความ
เสี ยหายเนื่องจากการสัมผัสถูกแสงอาทิตย์ และรังสี UV.
ชนิดสายเคเบิล
OM1, OM2 มัลติโหมด 50pm และ 62.5pm
OM3 มัลติโหมด 50pm, เลเซอร์ ออปติไมซ์
OS2 ซิ งเกิลโหมด
โรงงานภายนอก (OSP) - MDPE
ในอาคาร/นอกอาคาร (I/O)

สี สม้
สี ฟ้า
สี เหลือง
สี ดำ�
สี ดำ�

สี

รหัสสี แกนใยแก้ ว
หมายเลขไฟเบอร์ /หน่ วย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 ขึน
้ ไป

สี
สี น้ ำ� เงิน
สี สม้
สี เขียว
สี น้ ำ� ตาล
สี เทา
สี ขาว
สี แดง
สี ดำ�
สี เหลือง
สี ม่วง
สี กหุ ลาบ
สี ฟ้า
ใช้รหัสสี ซ้ ำ� โดยมีการเพิม่ แถบสี ดำ� หรื อเส้นประตามข้อก�ำหนด
ANSI/TIA-598-C
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